
Inwestycje zrealizowane w roku 2005 na drogach wojewódzkich

Inwestycje realizowane w roku 2005

A. Inwestycje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

- budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi nr 308

- remont drogi nr 241 Wągrowiec- Rogoźno

- remont drogi nr 306 Lipnica- Pólko od km 0+055 do km 6+173 długości 6,118km

- przebudowa drogi nr 306 (ul. Gen. Świerczewskiego) w Dusznikach odc. od ronda do cmentarza

- przebudowa drogi nr 190 Krajenka- Margonin- Gniezno w m. Mieścisko długości ok. 1 km

- odnowa nawierzchni drogi nr 442 w m. Kołaczkowo od km 10+759 do km 12+200 długości 1,441 km

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Kanał Kościański w m. Krzywiń II w ciągu drogi

nr 432

- remont mostu drogowego przez zalew rz. Warty w Międzychodzie w ciągu drogi nr 160

- remont mostu południowego w ciągu drogi nr 188 nad rzeką Gwdą w Pile

- rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi nr 182 w m. Zatom Stary

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Płn. Kanał Obry w m. Ziemin w ciągu drogi nr

312

- przebudowa drogi nr 188 w m. Złotów od km 44+819,06 do km 45+629,85

- remont mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi nr 473 w m. Dąbie

- przebudowa mostu przez rz. Łużycę w Ostrowie Kaliskim w ciągu drogi nr 449

- przebudowa drogi nr 466 i 467 w m. Ciążeń

- obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi nr 305 Bolewice- Nowy Tomyśl

- przebudowa drogi nr 307 Poznań-Buk odcinek II: projektowana S-11 do Buku

- przebudowa drogi nr 470 odcinek Skarszew- Ceków Kolonia od km 35+064 do km 54+400,00

- remont mostu na rzece Ołobok w ciągu drogi nr 450 w m. Ołobok

- budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I

- przebudowa mostu w ciągu drogi nr 177 km 82+568 nad rzeką Noteć w m. Wieleń

- przebudowa drogi nr 184 odcinek nr I od km 25+596,00 do km 34+719,91 (Gmina Szamotuły)

- przebudowa drogi nr 196 odcinek Czerwonak- Owińska od km 4+004,40 do km 11+425,20

- przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi nr 445

- obwodnica m. Kórnika w ciągu drogi nr 434 Kostrzyn- Śrem- Rawicz



B. Inwestycje realizowane z udziałem środków PHARE

Przy współudziale finansowym środków PHARE realizowana jest budowa obejścia m. Nowy Tomyśl,

o długości ok. 4,33 km. Zadanie rozpoczęto w roku 2005. Zakończenie realizacji nastąpi w lipcu 2006r.

W związku z możliwością wykorzystania oszczędności poprzetargowych z przyznanego grantu środków

PHARE, będzie przeprowadzone zadanie rozszerzające obejmujące przebudowę drogi wojewódzkiej

nr 305 łączącej obwodnicę Nowego Tomyśla realizowaną ze środków PHARE i środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego z autostradą A2 (odcinek o długości 2,538 km).

C. Inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych województwa

- przebudowa drogi nr 187 w m. Pniewy ul. Lwówecka i ul. Wolności

- przebudowa drogi nr 296 na odcinku Szczerkowo – Izbica

- przebudowa drogi nr 174 na odcinku Brzegi – Krzyż

- przebudowa drogi nr 196 w m. Murowana Goślina (dofinansowanie z 10% rezerwy inwestycyjnej)

Łączna planowana wartość zadań wynosi 4.253.000 zł.

Ponadto w roku 2005 realizowane są dwa zadania, których inwestorami są jednostki samorządu

terytorialnego.

- Miasto Gniezno- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno ulica Witkowska

- Miasto i Gmina Mikstat - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat

C. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

W planie WZDW na rok 2005 zabezpieczono również środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa

ruchu drogowego. W ramach tych środków wybudowana zostanie kładka dla pieszych oraz chodnik

w m. Skórka. Ponadto realizowane są budowy i remonty chodników między innymi w takich

miejscowościach jak: Pruśce, Tarnowo Pałuckie, Kościelec, Karśnice, Jerka, Tulce, Łęczyca, Karpicko,

Zbąszyń, Kobyla Góra, Brzeziny, Czarnylas, Grabów, Uścikowo, Zakrzewo oraz na odcinku Kłecko- Polska

Wieś, Boguszyn- Chocicza, Powiercie- Skobielice. Na ich realizację zabezpieczono w budżecie na rok 2005

kwotę 2.000.000 zł., dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego wyniosło 3.324.547 zł.
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